
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 

HOTARÂRE 
privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Orasul Targu Neamt si Consiliul Judetean  
Neamt,  cu ocazia manifestarilor ”Zilele Cetatii  Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018-01.07. 

2018 

             Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  

Tinand cont de H.C.L. nr.374 din 22.12.2017 si H.C.L. nr.52 din 27.02.2018 prin care s-a aprobat 

Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 ce cuprinde si 

“Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” si bugetul aferent organizării manifestărilor; 

HCL nr. 90/26.04.2018 privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-

Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018, ce cuprinde şi „Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” şi bugetul 

aferent organizării acestora; 

             Tinand cont de HCJ Neamt nr.117  din 30.05.2018 privind aprobarea organizarii unui eveniment de 

interes judetean; 

             Luand act de Expunerea de motive nr. 7763/31.05.2018  inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 
Raportul de specialitate al  Directiei Buget Contabilitate si al Serviciului Juridic din cadrul Primariei orasului 
Tirgu Neamt inregistrat cu nr. 7764/31.05.2018; 
         In temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a  si ale art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE : 

Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat dintre U.A.T Orasul Tîrgu-Neamţ si Consiliul Judetean  Neamt ,  cu 
ocazia manifestarilor ”Zilele Cetatii  Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018-01.07. 2018, conform 
anexei la prezenta hotarare; 
Art. 2.  Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt , Harpa Vasilicã, sa semneze in numele si pentru 

Consiliul Local, acordul de parteneriat; 

Art. 3. Directia Buget Contabilitate si Serviciul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate 

masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art. 4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si 

persoanelor interesate. 

                          
                            Iniţiator,                                                                           Avizat legalitate, 
           Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ                                                             Secretar, 
                        Harpa Vasilică                                                               Cons. Jur. Tutu Ion                        
 

 



 

CONSILIUL LOCAL TARGU NEAMȚ                            ANEXĂ LA  HOTĂRÂREA 

          Nr. _________ din  ___.05.2018 

ACORD DE ASOCIERE 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

  Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr. 27, 
județul Neamț, reprezentat prin domnul Ionel Arsene – președinte  

Şi 

             U.A.T Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local,  cu sediul în oraşul Tîrgu Neamţ, Bl. Ştefan cel Mare 
nr.62, oraş Tîrgu Neamţ, județul Neamț, reprezentat prin domnul Vasilică Harpa – primar, 

  

    II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie promovarea imaginii Judeţului Neamţ prin popularizarea patrimoniului 
cultural, obiceiurilor, tradiţiilor şi produselor locale în vederea creşterii numărului de vizitatori/turişti şi 
dezvoltarea economico-socială a zonei, cu ocazia organizării evenimentului „Zilele Cetăţii Neamţ” în perioada 
29 iunie - 1iulie 2018. 

III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și produce efecte până la 
data de 31 august 2018. 

    IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. A. Obligațiile Consiliului Județean Neamț: 
a) Achiziţionează o parte din serviciile artistice – spectacole cu recuzită medievală, din cadrul 

evenimentului, în limita sumei de 50.000 lei; 
    

B. Obligațiile Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț: 
a) Organizează târgul meşterilor populari, 
b) Achiziţionează servicii de asigurare sonorizare şi lumini, 
c) Achiziţionează o parte din serviciile artistice – spectacole medievale, din cadrul 

evenimentului 
d) Asigură o contribuţie financiară de 20.000 lei pentru plata serviciilor contractate, precum şi 

pentru cheltuieli de cazare, masă şi transport. 
 

  C. Obligațiile Complexului Muzeal Județean Neamț:  
a) Achiziţionează o parte din serviciile artistice – spectacole cu recuzită medievală, din cadrul 

evenimentului; 
b) Organizează evenimentele: 

 Simpozionul Naţional „Civilizaţia medievală românească. De la sursa arheologică la 
cea documentară”, 

 „Primul război mondial” – animaţie şi reconstrucţie istorică oferite de DEUTCHES 
FREIKORPS şi Asociaţia „Tradiţia Militară, 



 Expoziţia ”Prin Jertfă spre Înviere – Monumente comemorative închinate eroilor 
reîntregirii neamului”, organizată de Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Republica Moldova şi Muzeul de Istorie şi Etnografie Tîrgu Neamţ. 

c) Asigură cheltuielile ocazionate de achiziţionarea serviciilor artistice şi organizarea 
evenimentelor de la punctele a) şi b), conform alocărilor bugetare aprobate, respectiv suma de 
39.100 lei. 
 

     4.2. Obligațiile Orasului  Tîrgu Neamț:  
a. Amenajare Parc Cetate (indicatoare/marcaje/delimitare, amenajare decor tematic, 

amenajare/montare scene, toalete ecologice), 
b. Promovare eveniment (în presa scrisă judeţeană, presa on-line, televiziunea locală, spot audio, 

materiale promoţionale – invitaţii, afişe, mesh, etc.) 
c. Asigurare cazare şi masă delegaţii oficiale oraşe înfrăţite;  
d. Asigurare Cină festivă, 
e. Asigurare protocol deschidere oficială, 
f. Asigurare dulciuri pentru tinerii participanţi la parada de deschidere, 
g. Achiziţionare servicii artistice – spectacole medievale; 
h. Achiziţionare servicii - prezentator eveniment, 
i. Asigură o contribuţie financiară de 28.000 lei pentru plata serviciilor contractate, precum şi 

pentru cheltuieli de cazare şi masă. 
 

   V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Prezentul înscris servește interesului comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și întru totul cu 
bună credință. 
5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 
5.3. Toate părțile își asumă întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, 
inclusiv pentru daune de orice natură aduse părților, pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a 
derulării acordului.  
5.4. Partenerii își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor terților, organismelor 
care participă la derularea acordului, cât și contractanților, pe tot parcursul derulării acordului. 
5.5. Partenerii răspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor, în 
vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 
 

                                               VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului acord nu este 
posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept comun competente. 

                                                           VII. CLAUZE FINALE 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile părților decât dacă sunt 
făcute prin acte adiționale semnate de către toți asociații. 
7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 6 (şase) exemplare. 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ                                   ORASUL  TÎRGU NEAMȚ 
             Președinte                                                                               Primar, 
           Ionel Arsene                                                                               Harpa Vasilica 
 
                                                                                                           
 
Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ Neamț            Complexul Muzeal Județean Neamț                                                                         



            
Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 7763/31.05.2018   

    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare 

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Orasul Targu Neamt si Consiliul Judetean  
Neamt,  cu ocazia manifestarilor ”Zilele Cetatii  Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018-01.07. 

2018 

 

Luand act de: 

-     HCL nr. 90/26.04.2018 privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu 

Neamţ, pentru anul 2018, ce cuprinde şi „Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” şi bugetul aferent 

organizării acestora; 

-    Adresa nr. 7478/24.05.2018 prin care Orasul Tg. Neamt solicita Consiliului Judetean Neamt sprijin pentru 

organizarea evenimentului ,,Zilele Cetatii Neamt”, manifestare aflata anul acesta la cea de a XVII –a editie si 

care are in vedere promovarea culturii si traditiilor nemtene, prin valorificarea monumentului istoric Cetatea 

Neamt, precum si a artei si traditiilor populare. Scopul final este acela de a atrage in zona cat mai multi turisti, 

de a le face cunoscute valorile judetului si ofertele turistice diversificate, generate devarietatea patrimoniului 

turistic al judetului si, implicit, de a dezvolta serviciile din domeniul turistic. 

- HCJ Neamt nr.117 din 30.05.2018 privind aprobarea organizarii unui eveniment de interes judetean. 

- Contributia financiara a Consiliului Judetean Neamt va fi de 50.000 lei, la care se adauga contributia 

financiara a Complexului Muzeal Judetean Neamt de 39.100 lei si cea a Centrului pentru Cultura ai Arte 

,,Carmen Saeculare” Neamt de 20.000 lei. 

 
               Având in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local, 
prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

Primar, 

           Harpa Vasilicã 

 

 



Orasul Tirgu Neamt                        Aprob, 
                                                                                                  Primar,   
Serviciul Juridic                HARPA Vasilicã 
Nr. 7764/31.05.20 

                                                          RAPORT  DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare 
privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Orasul Targu Neamt si Consiliul Judetean  
Neamt,  cu ocazia manifestarilor ”Zilele Cetatii  Neamt” ce vor avea loc în perioada 29.06.2018-01.07. 

2018 
Luand act de: 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;  
Tinand cont de H.C.L. nr.374 din 22.12.2017 si H.C.L. nr.52 din 27.02.2018 prin care s-a aprobat 

Calendarul activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-Tîrgu Neamţ pentru anul 2018 ce cuprinde si 
“Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” si bugetul aferent organizării manifestărilor; 
             HCL nr. 90/26.04.2018 privind actualizarea Calendarului activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă”-
Tîrgu Neamţ, pentru anul 2018, ce cuprinde şi „Manifestările pentru anul Centenarului Unirii” şi bugetul 
aferent organizării acestora; 
               Adresa nr. 7478/24.05.2018 prin care Orasul Tg. Neamt solicita Consiliului Judetean Neamt sprijin 
pentru organizarea evenimentului ,,Zilele Cetatii Neamt”, manifestare aflata anul acesta la cea de a XVII –a 
editie si care are in vedere promovarea culturii si traditiilor nemtene, prin valorificarea monumentului istoric 
Cetatea Neamt, precum si a artei si traditiilor populare. Scopul final este acela de a atrage in zona cat mai 
multi turisti, de a le face cunoscute valorile judetului si ofertele turistice diversificate, generate de varietatea 
patrimoniului turistic al judetului si, implicit, de a dezvolta serviciile din domeniul turistic. 
 - HCJ  nr.117  din 30.05.2018 privind aprobarea organizarii unui eveniment de interes judetean. 

Obligațiile Orasului  Tîrgu Neamț:  
a. Amenajare Parc Cetate (indicatoare/marcaje/delimitare, amenajare decor tematic, 

amenajare/montare scene, toalete ecologice), 
b. Promovare eveniment (în presa scrisă judeţeană, presa on-line, televiziunea locală, spot audio, 

materiale promoţionale – invitaţii, afişe, mesh, etc.) 
c. Asigurare cazare şi masă delegaţii oficiale oraşe înfrăţite;  
d. Asigurare Cină festivă, 
e. Asigurare protocol deschidere oficială, 
f. Asigurare dulciuri pentru tinerii participanţi la parada de deschidere, 
g. Achiziţionare servicii artistice – spectacole medievale; 
h. Achiziţionare servicii - prezentator eveniment, 
i. Asigură o contribuţie financiară de 28.000 lei pentru plata serviciilor contractate, precum şi 

pentru cheltuieli de cazare şi masă. 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 6, lit.a, punctul 10 din Legea 251/2001 a administratiei publice locale 
Consiliul Local are atributii in consevarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de 
arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale iar in exercitarea atributiilor prevazute la 
36 alin. 7, lit.a  Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni , servicii sau proiecte de interes 
public local.    
            Fata de cele mentionate, supunem spre dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de hotarare.  
 

 

      Directia Buget Contabilitate,                                                         Serviciul Juridic, 
            Ec. Iosub Ecaterina                                                         Intocmit, Vasiliu Sofica Maria 
 

 


